
Zákťlm Hodonína chyběly k postupu čtri bod5l
Staršížáci AK Hodonín skončili v moravském semifinále pátíajen těsně zůstali pod postupovou čarou. Rekord překonal diskař Mikeska
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Hodonín - Čtyri body chyběIy
starš Ím Žákim hodonÍnského
atletického klubu k postupu
na mistrovství Ceské repub-
liky druŽstev, které se o vÍ-
kendu uskutečnÍ v Brandyse
nad Labem. Z postupu se v
Šumperku rad'ovaly tymy
Opavy, Olomouce, Poruby a
VÍtkovic.

Co se v poslednich závodech
poda ilo mladšÍm Žáktlm a
druŽstvu dorostencti, se bo-

huŽel nepoda Ílo starším Žá-
k m AK HodonÍn. Ti skonči]i
v moravském semifináIe pátÍ.
K postupu na závěrečné klání
jim chyběly čty ibody.

,,Moc nás to mrzí. BohuŽel
jsme měIi několik závodnÍk
nemocnych. Kdyby nastoupil
alespo jedeÍl Z nich, stačiIo
by nám to na postup," ekl
hodonínsky trenér Zdeněk
Lípa. Jeho tym zÍskď na sta-
dionu v Šumperku, kde se
semifinálové boje konaly, 101
bodri: Z vítézstvÍ se radovala

opava, druhá byIa olomouc.
o dalšÍ p Íčky byI boj napros-
to vyrovnany.

Na t etim místě skončilo se
ziskem 110 bod druŽstvo At-
letiky Poruba, ' poslední po-
stupové misto obsadily VÍt-
kovice, které měly 105 bodti.

Hodoninští mládeŽníci tedy
ztistali jen těsně pod postupo-
vou čarou a jsou pát m nej_
IepšÍm druŽstvem na Moravě
a ve Slezsku.
Na republikovém šampio-

nátu se ovšem hodonínské

naděje objevi. V dresu tymu
JAC Brno nastoupí nadějné
běŽkyně Veronika Paličková
aTereza Korvasová.

,,Děvčata ' dokázala p inést
tomuto druŽstvu jedenáct bo-
ďi z:a vítězstvÍ. Paličková vy-
hrála ve dvou disciplínách.
Veron ika dok ázala zaběhnout
na trati šedesát metr i sto
padesát metru osobnÍ rekordy
a jen jedna setina ji dělí na
obou tratÍch od nejlepšich vy-
kon v tabulkách České re-
publiky letošního roku," in-

formuje zástupce hodonÍn-
ského klubu Lukáš Lípa. ,,Ná
šedesát metrri se Veronika
zlepšila jIŽ na 7,B4 sekund a
vylepšila tím své čtrnáct dni
staré osobnÍ max,imum z her v
Brně. V běhu na sto paďesát
metrri zaostala časem 18,93
sekund jen devět setin za
okresním maximem, " doplnil.

V semifinále se darilo i Kor-
vasové, která zvítézIla na v
běhu na osm set metrri časem
2:23,íIminuty.

osobni rekordy p ekonávali

t Žáct. Marek Mikeska se do-
kázal v disku neuvě itelně
zlepšit a dosáhl poprvé v kari-
éte za čty Ícetimetrovou hra-
nici.

,,Vykon 40,35 metru jej paso-
val na osmého nejlepší diska-

e v letošnÍ sezoně," ekl Lípa.
Mikeska si vylepšil osobnÍ

rekord i v hodu kou]Í. V téŽe
disciplÍně se zlepšil také Mi.
chal B ezina.
Ten se za adil vykonem

13,60 metru na vyborné t i-
nácté místo v České repubIice.


